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ACTIVITY B1.1
Write an email (80 words) to your friend Margaret, who is visiting Athens on a student-exchange programme, to
suggest that she visits the museum below and tell her when and how to get there. Sign your email as Alex (not
with your real name).
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The idea behind the Goulandris Museum
of Natural History is to emphasize the
need to protect Greece's natural wildlife
habitats. It has large collections of
insects, birds, reptiles, rocks, minerals
and much more from Greece’s rich
natural wildlife. The botanical collections
have over 200.000 species of plants,
recorded thanks to the museum's
research.
In the museum's laboratories, scientific
research is carried out in geology,
botany, entomology, marine biology,
zoology, ornithology, herpetology, palaeontology and biotechnology. The Goulandris
Museum of Natural History also functions as a complementary educational institution.
Address:13 Levidou, 14562 Kifissia
Admission: 6 €
Transportation: Metro (ISAP): Line 1 (Piraeus-Kifissia)/ Station: KIFISSIA (terminal) Bus: Α7,
Β7, 503, 507, 508, 509, 535, 536, 722, Ε7, 550, Χ92 to El. Venizelos airport
Schedule: Tue-Fri: 09:00-14:30 Sat: 9.30-16.00 Sun: 10:00-16.00 (National holidays: Closed)
E-Mail: info@gnhm.gr
Internet Page: http://www.gnhm.gr

ACTIVITY B2.1
You are Robert Simpson and you live in Leamington, UK. Write a letter to the editor of the local newspaper (100 words)
arguing in favour of museums and proposing that your community create a museum with folk art, pottery, photographs
and other artefacts linked to your town. For your argument, use one (or more) of the ideas in the box below.

Museums:
 Preserve our culture and heritage
 Create knowledge for, and about, society
 Provide education for children and teenagers
 Are good sources of information
 Help the local economy

ATTENTION
 Try to respond to all the activities.
 Write your texts in your notebook. Use a pen, not a pencil.

 Do not write your name in or under either of your texts.
 You have 85 minutes to complete this part of the exam.
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ACTIVITY B1.2
Your friend Jimmy wants to be an actor and is interested in Ancient Greek Drama. Write an email (80 words) to
inform him about the International Summer School of Ancient Drama, and mention the following points –drawing
information from the text below. Sign your email as Alex (not with your real name).
 When the summer school starts
 When classes will take place
 Who will be teaching
 Who can participate
 Where participants will stay.

«Λύκειο Επιδαύρου» - Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος
Ένα νέο εκπαιδευτικό θεσμό, το «Λύκειο
Επιδαύρου» - Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου
Δράματος, ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής
του
Ελληνικού
Φεστιβάλ,
Βαγγέλης
Θεοδωρόπουλος. Το Διεθνές
Θερινό
Σχολείο
Αρχαίου
Δράματος θα αρχίσει να
λειτουργεί από το καλοκαίρι
του 2017 σε συνεργασία με
τον Δήμο Επιδαύρου και
άλλους τοπικούς φορείς.
Nέοι
ηθοποιοί
και
σπουδαστές
δραματικών
σχολών από όλον τον κόσμο
θα έχουν την ευκαιρία να
διευρύνουν τις γνώσεις τους και να ασκηθούν ειδικά
στο πεδίο του αρχαίου δράματος. Η διδασκαλία θα
είναι υψηλού επιπέδου, με εξέχοντες καλλιτέχνες
δασκάλους, Έλληνες και ξένους, που διαθέτουν μια
προσωπική ερμηνευτική άποψη για το αρχαίο
δράμα. Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να
αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο συνάντησης, μελέτης
και πρακτικής πάνω στο αρχαίο δράμα. Στοχεύει
παράλληλα στην αναπτυξιακή τόνωση της τοπικής
κοινωνίας καθώς θα φέρει τον τόπο στο επίκεντρο
του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Οι φοιτητές, μαζί με τους καθηγητές τους, θα
φιλοξενούνται σε κατασκήνωση που θα
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό σε δασική
έκταση, στη διασταύρωση ανάμεσα στο
Λυγουριό και στο Αρχαίο
Θέατρο Επιδαύρου.
Το Θερινό Σχολείο θα φιλοξενεί
300 σπουδαστές τον χρόνο σε
δύο περιόδους διάρκειας 15
ημερών η καθεμία. Η πρώτη
περίοδος θα ξεκινήσει στις 22
Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου και η
δεύτερη από τις 10 έως τις 24
Ιουλίου. Σε κάθε περίοδο θα
συμμετέχουν 150 σπουδαστές. «Επιδίωξή μας
είναι η λειτουργία του Λυκείου να συμπίπτει με
το Φεστιβάλ, έτσι ώστε το καλλιτεχνικό και το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αλληλοσυμπληρώνονται και να εμπλουτίζει το ένα το άλλο, λ.χ. με
παρακολούθηση παραστάσεων, συναντήσεις με
τους συντελεστές τους, ομιλίες, παρακολούθηση
δοκιμών κ.λπ.» επισήμανε ο κ. Θεοδωρόπουλος.
Επίσης θα γίνονται διαλέξεις, περιηγήσεις και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι
ανοιχτές στην τοπική κοινωνία.

ACTIVITY B2.2
The “European Theatre Website” is seeking information about formal and informal programmes for theatre
studies in Europe. Write a short article (100 words), promoting the International School of Ancient Drama in
Epidaurus to readers, by describing what its aims are, and in what ways people attending will benefit. Sign as Alex
Dimitriou (not with your real name).

WHEN WRITING IN YOUR NOTEBOOK, DON’T FORGET TO WRITE THE NUMBER OF EACH ACTIVITY
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